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INTRODUÇÃO 

Identificação 

O Colégio do Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique localiza-se em Lisboa, na freguesia de 

Santa Isabel. 

Criado em junho de 1910, integra-se na associação de recreio e cultura do mesmo nome com sede na rua 

da Arrábida. Tendo aí funcionado com o ensino primário durante cerca de sete décadas, encontrou em 

1985 novas instalações no largo Dr. António Viana, passando a dispor do ensino pré-escolar. Dois anos 

depois inaugurou o 2º Ciclo. Em 1998, para melhor corresponder às necessidades da comunidade e com 

desafios e exigências da educação o colégio iniciou um processo de obras, mudando-se para instalações 

provisórias cedidas pela CML, na Rua Saraiva de Carvalho. Aí voltou a ampliar a sua oferta educativa ao 

3º Ciclo de escolaridade e, num edifício contíguo pertença da Segurança Social, onde o Grémio realizou 

obras de recuperação, instalou o Berçário e Creche no ano de 2001. No início de 2007, o colégio 

regressou ao seu espaço próprio no largo Dr. António Viana, onde em instalações construídas de raiz 

engloba os alunos do ensino infantil, do 1º, 2º e 3º ciclo de escolaridade. 

 

Caracterização 

Atualmente, o colégio disponibiliza uma oferta educativa desde o berçário até ao 3º ciclo de escolaridade, 

a um universo de cerca de 600 alunos. Conta para tal com um corpo docente de 40 professores e 

educadoras de infância, e de um corpo não docente constituído pelo Diretor, Diretora Adjunta/Advogada, 

1 Gestora da Qualidade, 1 Psicólogas Escolares, 5 funcionários administrativos, 1 técnico de gestão 

informática, 20 auxiliares de ação educativa, 5 funcionários da área de bar / refeitório, 6 funcionários de 

limpeza e 4 funcionários da área de manutenção de instalações/ portaria/ 3 vigilantes. 

 
Missão do GILCO 

A funcionar ao serviço da comunidade há 107 anos, o Colégio do GILCO assume a sua atividade 
educativa de uma forma coerente, responsável e comprometida, prosseguindo os objetivos enunciados no 
seu Projeto Educativo. 

Tomando por referência os objetivos educacionais para o Ensino Básico e que visam a promoção da 
educação na dimensão pessoal, na dimensão das aquisições intelectuais, de atitudes e valores e na 
dimensão para a cidadania. 

Visão do GILCO 
A ação educativa do colégio visa os seguintes objetivos: 

1. Promover no Aluno o reconhecimento equilibrado de si próprio e um relacionamento positivo com os 
outros 

2. Garantir a aquisição e estruturação de conhecimentos básicos sobre a natureza, a sociedade e a 
cultura 
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3. Fomentar o conhecimento de elementos essenciais das formas de expressão 

4. Contribuir para o desenvolvimento do sentido crítico e da sensibilidade estética 

5. Proporcionar uma vivência cívica, no âmbito da comunidade educativa, que desperte o Aluno para: 

• Uma intervenção consciente e responsável na vida escolar 
• Uma renovada aprendizagem da inter-relação do indivíduo com o ambiente 
• Uma atitude responsável, crítica e solidária face à realidade circundante. 

 
Princípios éticos do GILCO 

O Grémio Instrução Liberal Campo de Ourique valoriza uma série de princípios orientadores com um 
objetivo principal: 

• Equilíbrio entre o domínio de conhecimento académico e o domínio de valores e atitudes e 
capacidades; 

• Fluência escrita e oral nos idiomas mais universais e fluentes, abrindo caminhos assim para a 
participação em espaços mais amplos e universais; 

 
• Desenvolvimento de apetências e qualidades pessoais tais com a sinceridade a clareza a cortesia, a 

compreensão e o respeito pelos outros 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
 

O Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique, fundado em 1910, é uma pessoa coletiva de 

utilidade pública, registada como Instituição Particular de Solidariedade Social, ao abrigo da Portaria n.º 

860/91 de 20 de agosto com Despacho de 3 de julho de 1998, adiante também designada por Instituição, 

com acordo de cooperação para a resposta social de Creche e Jardim de Infância celebrado com o 

Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa em 6 de novembro de 2007.  

 
Artigo 2º 

Legislação Aplicável 

O presente regulamento foi elaborado à luz da Lei-Quadro da Educação Pré – Escolar (Lei n.º 5/97 de 10 

de fevereiro) e o Decreto-Lei nº 147 / 97 de 11 de junho. No fim do ano letivo, este regulamento interno 

será alvo de avaliação pelo órgão pedagógico que procederá às alterações e ajustamentos considerados 

convenientes. 
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Artigo 3º 
Objetivos do Regulamento 

O regulamento interno define o regime de funcionamento do colégio, de cada um dos seus órgãos de 

administração e gestão e das estruturas de orientação educativa, bem como os direitos e deveres da 

comunidade educativa e as regras de convivência e de disciplina. 

O regulamento interno aplica-se a todos os membros da comunidade educativa 

Constituem objetivos da creche e pré escolar 

• Proporcionar o atendimento individualizado da criança promovendo segurança afetiva e física 

que contribua para o seu desenvolvimento global; 

• Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o 

processo evolutivo da criança: 

• Promover a participação ativa dos membros da comunidade educativa ou seus representantes 

legais ao nível da gestão das respostas sociais. 

• Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança, de forma a ser capaz 

de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um; 

 
 

CAPÍTULO II 
PROCESSO DE ADMISSÃO DOS ALUNOS 

Artigo 4º 
Condições de admissão 

1. Condições: 

a) A condição de associado por parte do Encarregado de Educação ou Aluno; 

b) Ter idade compreendida entre os 4 meses e os 5 anos de idade; 

c) Não ser portador de doença infetocontagioso, tendo cumprido o programa de vacinação de acordo com 

a idade; 

d) A não vacinação das vacinas obrigatórias é condição de impedimento de frequência da Instituição, 

devendo os pais providenciar para que as vacinas das crianças se encontrem regularizadas e registadas 

no Boletim Individual de Saúde, o qual será verificado periodicamente; 

1.1. Poderão ser admitidas crianças com necessidades educativas especiais desde que, em função da 

natureza e grau da deficiência, a Instituição reúna condições para lhe prestar o devido apoio em 

condições de igualdade perante as outras crianças. 

1.2. Esta admissão deverá ser objeto de avaliação conjunta por parte da Direção em articulação com a 

Equipa de Coordenação Técnico-pedagógico. Deve o Encarregado de Educação no ato do pedido de 

admissão e para análise, entregar no estabelecimento um Relatório redigido pelo Médico, considerando 

as necessidades da criança de se integrar nesse grupo. 
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1.3. A admissão deverá ser feita o mais precocemente possível, tendo em conta necessidades das 

crianças e dos pais. 

1.4. Na existência de vagas, aceitam-se inscrições ao longo de todo o ano, quando tal se verifique 

absolutamente necessário, encontrando-se a admissão da criança sujeita a seleção conforme os critérios 

definidos no ponto n.º 2 podendo eventualmente ser considerada em lista de espera; 

1.5. Em caso de lista de espera, a reserva de lugar será aceite mediante o pagamento de 200,00 euros, 

que garantirá a admissão na Instituição. Este montante será descontado nos valores apurados no ato de 

matrícula. 

A desistência da reserva de lugar e matricula não implica o reembolso do montante já liquidado. 

1.6. As eventuais renovações deverão ocorrer até ao dia 31 de março, sob pena, de perderem o lugar 

para o ano seguinte. 

 
 

Artigo 5º 
Critérios de Admissão 

1. Sempre que a capacidade do estabelecimento não permita a admissão total das crianças inscritas, as 

admissões far-se-ão de acordo com os seguintes critérios de prioridade: 

a) Filhos de antigos alunos; 

b) Irmãos de alunos a frequentarem o Colégio 

c) Crianças em situação de risco;  

d) Pais que exerçam atividade profissional sem outro suporte social; 

e) Crianças que residem na área geográfica da Instituição;  

f) Filhos/as de funcionários da Instituição; 

g) Ordem de pré-inscrição 

1.2. A Instituição, independentemente do serviço social que presta à comunidade reserva-se no direito de 

admitir os alunos consoante os bons padrões morais e de cidadania dos seus encarregados de educação.  

2. Admissão 

a) A admissão da criança é da competência da Direção Pedagógica. 

b) A inscrição para admissão da criança deverá ser efetuada pessoalmente pelo Encarregado de 

Educação e acompanhada de uma entrevista para preenchimento de uma ficha de inscrição, fornecida 

pela Instituição para o efeito, na qual deverão constar todos os elementos identificativos da criança, dos 

pais e do Encarregado de Educação; 
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c) Se a admissão for aceite, deverá ainda o Encarregado de Educação entregar na Instituição, a fotocópia 

dos seguintes documentos que deverão constar do processo Individual da criança: 

• Ficha de Inscrição fornecida pela Instituição; 

• Proposta de Sócio; 

• Documento testado pela Junta de Freguesia do Agregado Familiar fornecido pela escola; 

• Bilhete de Identidade ou boletim de nascimento da criança; 

• Boletim Individual de Saúde da criança; 

• Cartão de beneficiário da Segurança Social ou de outro regime de proteção social da criança; 

• Declaração médica comprovativa de que a criança não possui doença infetocontagioso; 

• Declaração médica de eventual doença crónica ou outra que necessite de cuidados especiais, 

nomeadamente medicação ou outros; 

• Declaração médica que confirme a impossibilidade da prática de alguns desportos ou outra 

atividade por parte da criança, sempre que necessário; 

• 2 Fotos atualizadas da criança; 

• Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal do Encarregado de Educação; 

• Documentos comprovativos de despesas fixas anuais do agregado familiar; 

• Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos no ano anterior, pelo agregado familiar, 

adequados e credíveis designadamente de natureza fiscal. (declaração de impostos e nota de 

liquidação) 

• Recibos de Vencimento do agregado familiar 

• Recibos de reforma, subsídio de desemprego  
 

Artigo 6º 
Comparticipações Familiares 

1.Para os utentes que beneficiem da componente de apoio à família, a mensalidade é escalonada em 

função dos rendimentos dos agregados familiares, em conformidade com os parâmetros legais. A 

comprovação dos rendimentos irá determinar os escalões mediante os quais serão fixadas as 

mensalidades. 

2. A comparticipação familiar é determinada, em regra, antes do início de cada ano letivo, de forma 

proporcional ao rendimento do agregado familiar. 

3. A recusa ou não apresentação atempada dos documentos necessários e exigidos para efeitos de 

determinação do escalão a aplicar, determinarão a aplicação obrigatória do escalão mais elevado. 

4. Deve ser comunicada à Instituição, qualquer alteração significativa nos rendimentos ou na composição 

do agregado familiar, podendo a mensalidade estipulada ser sujeita à revisão em função das 

modificações acima indicadas. 

5. O valor da inscrição e mensalidade é fixado anualmente de acordo com a legislação em vigor, 

obedecendo a uma formula de calculo para apuramento da respetiva mensalidade, conforme descrito no 

Regulamento Interno da Creche e Jardim Infantil, afixado junto da Secretaria. 
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A comparticipação familiar é determinada com base nos seguintes escalões de rendimento per capita, 

indexados à Remuneração Mínima Mensal (RMM) 

6.O cálculo do Rendimento per capita do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte fórmula: 

R= RF - D 

N 

Sendo que: 

R = Rendimento per capita; 

RF = Rendimento anual ilíquido do agregado familiar; 

D = Despesas fixas anuais; 

N = Número de elementos do agregado familiar 

Definição de conceitos: 

Agregado Familiar – Entende-se por agregado familiar, o conjunto de pessoas ligadas entre si por 

vínculo de parentesco, casamento ou outras situações assimiláveis, desde que vivam em economia 

comum. (art. 5º do Despacho Conjunto n.º 300/97 de 9 de setembro). 

Rendimento Anual Ilíquido – “O valor do rendimento anual ilíquido do agregado familiar é o que resulta 

da soma dos rendimentos anualmente auferidos a qualquer título, por cada um dos seus elementos” (art. 

6º do despacho Conjunto n.º 300/97 de 9 de setembro). 

Despesas Fixas Anuais – Consideram-se despesas fixas anuais do agregado familiar: 

a) O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, designadamente do 

imposto sobre o rendimento e da taxa social única; 

b) O valor da renda de casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria; 

c) As despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica, 

acompanhada de declaração médica. 

7. As despesas fixas a que se referem as alíneas b) a d) do número anterior serão deduzidas no limite 

mínimo correspondente ao montante de 12 vezes a remuneração mínima mensal. 

8. Para efeitos de cálculo, estas despesas são consideradas como na coleta do I.R.S., cujos limites são 

considerados os que serviram para o apuramento de imposto nesse ano. 

9. A comparticipação familiar mensal é efetuada no total de 12 mensalidades, sendo que o valor do 

rendimento mensal ilíquido do agregado familiar é o duodécimo da soma dos rendimentos anualmente 

auferidos, por cada um dos seus elementos. 
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10. Poderá existir uma redução de 20% do valor da comparticipação familiar mensal sempre que se 

verifique no mesmo estabelecimento de ensino mais do que um elemento do agregado familiar e a 

situação económica do mesmo o justificar.  

 
 

Artigo 7º 
Prova de Rendimento e Despesas 

a) A prova de rendimentos declarados será feita mediante a apresentação de documentos comprovativos 

dos rendimentos auferidos do ano anterior adequados e credíveis, designadamente de natureza fiscal. 

b) Sempre que haja fundadas dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento deverão ser 

feitas as diligências complementares que se considerem mais adequadas ao apuramento das situações, 

de acordo com critérios de razoabilidade. 

A prova das despesas de natureza fiscal é feita mediante a apresentação de documentos 
comprovativos do ano anterior. 

Artigo 8º 
Forma de Pagamento das Mensalidades 

1. Todos os pagamentos devem ser efetuados na Secretaria, dentro dos horários estabelecidos ou por 

transferência bancária, neste caso deve ser indicado o nome do aluno e o respetivo ano de frequência. 

2. O valor da inscrição e mensalidade é fixado anualmente de acordo com a legislação em vigor, 

obedecendo a uma formula de calculo para apuramento da respetiva mensalidade, conforme descrito no 

Regulamento Interno da Creche e Jardim Infantil, afixado junto da Secretaria. 

3. As mensalidades serão pagas obrigatoriamente de 1 a 10 de cada mês, após esta data haverá lugar ao 

pagamento de uma taxa sobre a mensalidade: 5% sobre a mensalidade até ao dia 15 de cada mês; 10% 

sobre a mensalidade depois do dia 15 de cada mês.   

4. A falta de pagamento das mensalidades implica a não renovação da inscrição no ano letivo seguinte, e 

consequentemente implicar o recurso aos meios legais disponíveis para o efeito. 

5. Os serviços facultativos (atividades extra curriculares, apoios educadivos), serão suspensos a partir do 

segundo mês de incumprimento da respetiva mensalidade, sendo imediatamente restabelecidos quando 

regularizada a situação. 

6. Na creche e  pré- escolar o pagamento da mensalidade é feito durante os 11 meses, quer a criança 

frequente ou não o estabelecimento. 

7. O aluno que pretende inscrever-se, depois de já iniciado o ano letivo, poderá faze-lo na condição de 

existirem vagas, devendo pagar, conjuntamente com a inscrição, a mensalidade do mês em curso. 
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8. No decorrer do ano letivo (janeiro e março) será cobrado um valor para despesas de material e 

fotocópiasl necessário para o jardim infantil. 

9. As despesas com ingressos transporte e acompanhamento em visitas de estudo são a cargo do 

encarregado de educação e são processadas na respetiva mensalidade. 

10. As atividades extra curriculares iniciam-se em outubro decorrendo até 15 de junho, sendo 

interrompidas nas férias intercalares, que poderão ser utilizadas para cumprimento de aulas de 

compensação. O seu funcionamento está dependente de uma pré inscrição e apenas se realizará com o 

numero mínimo de alunos estabelecido para cada atividade. Desta forma, as referidas pré- inscrições 

serão formalizadas posteriormente junto da secretaria. 

Uma vez as crianças inscritas, as mensalidades (frequência, prolongamentos, atividades extra 

curriculares e demais serviços), serão integralmente pagas, ainda que não frequentem o mês na 

totalidade, salvo as atividades extra curriculares que nos meses de férias intercalares (natal e pascoa), 

apenas será cobrado meio mês. 

11. A ausência por faltas ou desistência no decorrer do ano letivo não dá lugar a quaisquer devoluções 

ou descontos. 

12. Para anulação da inscrição, o Colégio terá de ser avisado com um mês de antecedência, sob pena 

de ser cobrada a mensalidade do mês seguinte. 

13. A desistência da frequência não implica o reembolso das mensalidades já liquidadas. 

CAPÍTULO III 
REGIME DE FUNCIONAMENTO 

Artigo 9º 
Serviços Prestados 

1. Os serviços incluídos na valência creche e pré escolar são os seguintes, salvo alteração, devidamente 

comunicada ao Encarregado de Educação pela Direção: 

a) Prolongamento de horário da creche e pré escolar.  

São considerados dois períodos de prolongamento: de manhã, das 8.00 horas até ao início das 

atividades; e de tarde, após o fim das atividades até às 19.30 horas. 

O prolongamento do período da manhã e da tarde será cobrado ao Encarregado de Educação conforme 

tabela de preços afixado junto da Secretaria.   

b) Atividades letivas; 

c) Atividades lúdicas (livros, jogos e brinquedos adequados à idade); 

d) Alimentação (almoço e lanche) 
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2. Serviços Obrigatórios e Facultativos 

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS 

Pré-inscrição (reserva de lugar a descontar no ato descrição) --------------------------------------------- 200,00 € 
Pré-inscrição dos alunos em frequência (matricula e seguro escolar) --------------------------------- 185,00 € 
Pagamento de meio mês de agosto ---------------------------------- (consoante a mensalidade de cada aluno) 
Ensino (mensal) sem apoio financeiro ou comparticipação 
• Creche e Pré-escolar (inclui alimentação e Inglês) ----------------------------------------------------------- 350,00 € 
• 1º Ciclo do Ensino Básico -----------------------------------------------------------------------------------------   288,11 € 
• 2º Ciclo do Ensino Básico -----------------------------------------------------------------------------------------   308,06 € 
• 3º Ciclo do Ensino Básico ------------------------------------------------------------------------------------------  331,27 € 

 
Ensino (mensal) com apoio financeiro ou comparticipação (Centro Distrital da Segurança Social de 
Lisboa e Ministério da Educação, respetivamente) 
•    Creche e Pré escolar----------------------------- consultar tabela nos serviços administrativos   
•    Ensino Básico ----------------------------- --------consultar tabela nos serviços administrativos   
 

Nota: apoio pedagógico está incluído na mensalidade, constituído por: 

• Recursos didáticos (sala multimédia, biblioteca) 
• Gabinete Psicopedagógico (vertente educacional)  
• Apoio Técnico de Recuperação 

 
SERVIÇOS FACULTATIVOS 

5. COMPLEMENTOS MENSAIS 

• Manhã / Antes 9.00 H------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 20,00 € 
• Tarde  

         ► Creche e pré escolar das 17h.30m às 18h.30m ----------------------------------------------------------------- 15,00 € 

      17h30m às 19h.30m------------------------------------------------------------------ 30,00 € 

6. Alimentação (almoço e lanche) 

• Creche e pré-escolar (mensal) ------------------------------------------------------------- incluído na mensalidade 
 

7. Material Escolar (setembro e fevereiro) 

• Creche -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     gratuito 
 

• Pré escolar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------     25,00 € 
 
• 2ª via do cartão de aluno _____________________________________________________ 20,00 €  

8. Após horário de encerramento da instituição (valor diário) das 19.30 às 19.45 ---------------------5,00 € 
 

                                                                                                         depois das19.45 --------------------10,00 € 
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Artigo 10º 
Oferta Educativa 

A oferta educativa do colégio divide-se em duas vertentes a funcionar em edifícios autónomos: 

• Berçário, creche, situado na Rua Saraiva de Carvalho, nº 14; 

• Pré escolar, 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico, no Largo Dr. António Viana. 

 
 

Artigo 11º 
Atividades de Complemento Curricular 

Entende-se por atividades de complemento curricular o conjunto de atividades não curriculares que se 

desenvolvem como complemento das atividades letivas dos alunos. 

O projeto curricular de escola integrará as atividades de complemento curricular a desenvolver em cada 

ano letivo. 

As atividades de complemento curricular têm como objetivo proporcionar e promover a formação integral 

e a realização pessoal dos alunos.  

Estas atividades são dinamizadas por um docente ou por um grupo de docentes que se encarregam da 

sua planificação e avaliação.  

A inscrição dos alunos nas diferentes atividades é feita com o conhecimento e autorização dos respetivos 

encarregados de educação. Os encarregados de educação devem ter conhecimento dos objetivos de 

cada projeto, do horário de cada atividade e das faltas eventualmente dadas pelos seus educandos. 

 
Artigo 12º 

Apoios Educativos 

Entende-se por medidas de apoio educativo o conjunto de soluções usadas para superar as dificuldades 

detetadas no aluno. 

Essas medidas de apoio terão a forma de apoio individualizado em algumas disciplinas de acordo com 

proposta do respetivo professor com a devida autorização do Diretor. 

 
Artigo 13º 

Horários e Funcionamento dos Serviços 

1. Horários dos Serviços 

O Colégio encontra-se em aberto onze meses por ano, de segunda a sexta-feira, das 8.00 horas às 19.30 

horas. 
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2. Prolongamentos 

São considerados dois períodos de prolongamento: de manhã, das 8.00 horas até ao início das aulas; de 

tarde, após o fim das aulas, até às 19.30 horas. 

3. Horário do Inicio das Atividades 

• Horário do berçário, creche e pré escolar: 

           Das 9.30 horas às 17.30 horas. 

4. Horário da secretaria (atendimento ao público) 

Das 8.30 horas às 12.30 horas e das 14.00 horas às 18.00 horas. 

5. Funcionamento dos Serviços 

5.1.Secretaria  

Este serviço estará à disposição dos encarregados de educação para tratar de qualquer assunto 

relacionado com os seus educandos ou com a atividade do Colégio, nomeadamente: 

a) informações 

b) inscrições/pagamentos 

c)marcações de atendimento aos pais por parte de educadores, professores, Direção Pedagogica ou 

Direção do Colegio. 

d) entrega de recados 

e)entrega e recolha de crianças a terceiros, deverão diriogir-se à secretaria, presencialmente ou via 

caderneta do aluno. 

Todos os assuntos que digam respeito aos aspetos administrativos do funcionamento do colegio são 

objeto de triagem pela secretaria escolar, que na impossibilidade de resolução de qualquer situação que a 

ultrapasse, conduzirá a questão à Direção que desenvolverá os passos necessarios ao seu 

acompanhamento e resolução. 

É tambem junto da secretaria que devem ser tratados os assuntos referentes a matriculas/inscrições, 

pagamentos de mensalidade, alterações na frequencia, como por exemplo, refeições, prolongamentos e 

atividades extra curriculares.   
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5.2.Creche e Pré Escolar 

A entrada da criança deverá ser até às 09h30m para que o normal funcionamento das salas não seja 

perturbado, uma vez que as atividades se iniciam a partir desse momento. A frequência das crianças fora 

do horário normal só poderá ser assegurada quando o pedido seja previamente considerado e justificado.           

• Atividades 

As atividades são organizadas pelas educadoras, consoante as idades e interesses.  

As atividades desenvolvidas têm início a partir das 09h30m pelo que todas as crianças têm de 

comparecer na Instituição dentro desse horário, podendo excecionalmente existir uma tolerância máxima 

até às10h00m da manhã. 

5.3. Assiduidade 

Presenças: são registadas diariamente todas as situações de âmbito comportamental do seu filho, 

podendo no final do dia ter acesso a esse registo. 

Faltas: por doença ou sem aviso prévio superior a 3 dias úteis, inclusive, obriga a apresentação de 

declaração médica. 

Se faltar por período igual ou superior a 1 mês sem que tenha avisado previamente a Instituição, a sua 

vaga será ocupada por outra criança e a mensalidade liquidada.  

Sempre que possível, deve avisar préviamente a educadora de que o seu filho vai faltar ou entrar mais 

tarde. 

As entradas fora dos horários previstos e sem conhecimento do Colégio, podem ser recusadas. 

Sempre que notar alguma alteração no estado de saúde do seu filho não o deve trazer para a creche 

porque pode pôr em risco o estado de saúde dos outros meninos; deve consultar o médico e avisar da 

situação. 

O Colégio reserva o seu direito de não aceitar a frequência normal dos alunos caso não apresentem a 

declaração médica onde se atesta que o mesmo está apto a frequentar o colégio. 

6. Alimentação 

A alimentação confecionada no colegio obedece a todas as normas e legislação em vigor no que respeita 

à Higiene e Segurança Alimentar (HACCP), tendo um controlo rigoroso da limpeza das instalações e nas 

regras de higiene inerentes à confeção alimentar. 

Em relação à alimentação dos bebes, serão seguidos rigorosamente os regimes estabelecidos pelos pais 

ou pelos medicos. 
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Dos 4 meses até 1 ano de idade os pais podem optar entre a comida confecionada pelo colégio ou pela 

comida de casa, à exceção do leite que é da responsabilidade dos pais. 

A alimentação da valêcia creche e pre escolar é confecionada pelo colégio, não se aceitando que as 

crianças tragam alimentos de casa. 

As farinhas e leites especiais serão da responsabilidade dos pais, desde que acompanhadas da respetiva 

prescrição medica, e deverão ser entregues às Educadoras responsáveis, devidamente identificadas com 

o nome da criança. Antes do término das embalagens, as responsáveis do Colégio avisarão os pais para 

a sua reposição. 

No caso de dietas ocasionais, estas devem ser anunciadas na secretaria na hora de entrega da 
criança, pela manhã. Caso a dieta se prolongue por mais de três dias, os pais deverão entregar 
uma prescrição médica que o justifique. 

No caso de alergias permanentes ou meras suspeitas, deverão igualmente atestadas pelo médico 
assistênte da criança. 

A ementa será semanalmente afixada, em local próprio, no colégio, e publicada no portal do Colégio 

www.gremionet.com. 

O Colégio não tem como alternativa uma ementa vegetariana. 

7. Funcionamento 

 7.1.Berçário é o espaço destinado à permanência das crianças entre os 4 meses e a aquisição da 

marcha e é constituída por duas salas de berços e duas salas de parque. 

As primeiras destinam-se aos tempos de repouso e as segundas aos tempos ativos. 

7.2.Salas de Atividades 1 e 2 destinam-se ao grupo de crianças com idades compreendidas entre a 

aquisição de marcha e os 24 meses, e a sala de atividades 2 destina-se ao grupo de crianças com idades 

compreendidas entre os 24 e os 36 meses.  

Estas salas tem como objetivo o desenvolvimento de atividades lúdicas/pedagógicas e servem como 

espaço de repouso. 

O funcionamento desta valência é assegurado por uma Equipa técnica pluridisciplinar, integrando as 

áreas da educação, ciências sociais, psicologia, desporto. 

7.3. Pré escolar                                   

Está dividido em oito (8) salas, destinam-se ao grupo de crianças com idades compreendidas entre os 3 e 

os 4/5 anos. 

Todas as salas desenvolvem atividades pedagógicas orientadas pelas educadoras no sentido de 

despertar e ajudar nas iniciações (à matemática e à escrita). 

http://www.gremionet.com/
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A relação educadora/criança é de uma educadora de infância afeto a cada grupo de crianças, sendo 

opcional relativamente ao berçário. 

O funcionamento da valência creche e da valência jardim infantil é assegurado pelo seguinte pessoal 

especializado, especificado no início de cada ano letivo pela Direção: 

7.4 Equipa Técnica da Creche e Pré-escolar 

Coordenação Técnico Pedagógica 

• Educadora Infância com afetação simultânea a outras valências 

 

Professores Atividades Extra Curriculares 

• Professor de Expressão Musical com afetação simultânea a outras valências 

• Professor de Inglês com afetação simultânea a outras valências 

• Professor de Educação Física com afetação simultânea a outras valências (oferta de 
escola a partir do Pré escolar) 

• Outras atividades (ballet; taekwondo, expressão dramática)  

 

Pessoal Afeto às Salas - Berçário  

• 1 Educadora 

•  4 Auxiliares 
 

Pessoal Afeto às 6 Salas – 1 e 2 anos 

• 1 educadora e 1 auxiliar por sala 

 

Pessoal afeto às salas de 3, 4 e 5 anos 

 

• 1 educadora e 1 auxiliar por sala 

 

Secretaria 

• Chefe dos Serviços Administrativos 

• 4 administrativos com afetação simultânea a outras valências 
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Pessoal de Apoio 

• 1 cozinheira simultânea a outras valências 

• 2 ajudantes de cozinha 

• 4 funcionárias de limpeza 

• 1 tecnico de manutenção simultânea a outras valências 

• 4 auxiliares de serviços gerais 

• 1 auxiliar pivot 

• 2 porteiros 

 

7.5.Equipamento de Educação Física para o Pré escolar 

O colégio dispõe de um equipamento próprio de Educação Física de uso obrigatório nas respetivas aulas. 

Os alunos não devem vir de casa equipados, a não ser que tenham Educação Física ao primeiro 

tempo, sendo obrigatório despirem o equipamento quando terminarem estas aulas. 

7.6.Objetos Perdidos/Achados 

O colégio não se responsabiliza por objetos cuja guarda não lhe seja confiada. Sublinha-se uma vez mais 

que os alunos não devem trazer para o colégio objetos de valor. 

A fim de não existirem problemas com trocas, perdas e desaparecimentos, solicita-se aos Encarregados 

de Educação que instruam os seus educandos no sentido de não trazerem para o Colégio objetos de 

valor. 

Informa-se que ao longo do ano encontram-se sempre grande numero de vestuário que não podem ser 

devolvidos por não reclamados ou por falta de identificação. 

8.Condições que obrigam à Interrupção da frequência do Aluno 

a. Qualquer doença que ponha em risco a saúde ou bem-estar da criança e do restante grupo 

b. Falta de Pagamento das Mensalidades 

 

9. Relações Família/Colégio 

Uma estreita colaboração entre a Família e a Escola é indispensável para que a criança obtenha o 

desejado sucesso escolar. 

O Colégio fomentará esta colaboração, através das realizações de: 

a. Reuniões gerais e sectoriais de pais/encarregados de educação; 

b. Convívios, festas e exposições, levadas a cabo pelas crianças; 

c. Participação dos pais na ação educativa do Colégio de atividades desenvolvidas pelos mesmos; 
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d. Reunião individual convocada por iniciativa do Colégio através da Direção, das Educadoras, dos 

Docentes, ou dos Encarregados de Educação e destinadas a abordar problemas de ordem 

individual. 

 
 

Artigo 14º 
Normas de Segurança e Saúde no Recinto Escolar 

Cabe ao orgão de gestão definir o conjunto de normas no sentido de preservar a segurança de todos os 

elementos da comunidade escolar, assim como as instalações. 

É obrigatório o registo informático diário de permanência do aluno no Colégio, através do cartão 
do aluno. 

O controlo de acesso de pessoas estranhas aos serviços do Colégio em todas as suas areas, será feito 

na portaria, mediante apresentação do cartão de identificação.  

Os pais/encarregados de educação só podem circular dentro das instalações quando para tal estejam 

devidamente autorizados e desde que não prejudique o normal funcionamento do espaço escolar. 

O controlo de acesso ao colégio visa identificar quem acompanha os alunos mais novos, regista e 

controla a entrada e saída de alunos, através do cartão de aluno, de uso obrigatório. 

Saídas excepcionais: a saída de alunos fora do horário escolar deverá ser sempre comunicada, 

antecipadamente, na caderneta escolar, secretaria ou por e-mail, de forma a se proceder a uma alteração 

excepcional da hora de saída no respetivo cartão. 

Não são autorizadas saídas de alunos efetuadas via telefone, deverá ser enviado um email do 
respetivo encarregado de educação para o efeito ou utilizando a caderneta do aluno. 

Alunos que usam transporte de empresas privadas: os encarregados de educação deverão entregar 

junto dos serviços administrativos a respetiva autorização, devendo os alunos utilizar o seu cartão 

habitual ao saírem do Colégio na companhia do vigilante da empresa que deverá  ser portador da lista de 

alunos que vem buscar, bem como, a sua identificação pessoal. 

Alunos que se apresentem sem cartão: o porteiro faz um registo do mesmo informando de imediato a 

secretaria, caso seja uma prática sistemática e reinterada, será emitido um segundo cartão e cobrado o 

seu respetivo valor. 

O Colégio cumpre todos os Normativos Legais de Segurança Interna, nomeadamente o Plano de 

Emergência Interno.  
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2.Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

Estes serviços são prestados através de uma Empresa externa, certificada, com as competências 

necessárias para o exercício deste dever que nos assiste enquanto entidade empregadora. 

O objetivo final deste trabalho traduz-se em zero acidentes de trabalho e zero doenças profissionais. 

3.Controlo de Qualidade e Segurança Alimentar 

O Colégio preocupa-se com o impacto que o controlo da qualidade e segurança alimentar tem no bem 

estar dos seus alunos e colaboradores. 

Este controle é efetuado internamente, permitindo a implementação de procedimentos baseados nos 

principios do Sistema HACCP (Análise de Perigos e Pontos Criticos de Controlo) 

Apostamos na prevenção e temos uma gestão proactiva dos perigos para a segurança alimentar. 

4. Doença/Acidente 

Quando se verificam problemas de saúde ou acidentes com alunos, é prática do Colégio informar 

imediatamente, por telefone, o Encarregado de Educação. 

Se a situação inspira preocupação, o Colégio avança para Hospital/Centro de Enfermagem ou solicita a 

Emergência Médica (112) que decide se o aluno deve ou não ser conduzido para o Hospital. 

Quando o Encarregado de Educação consegue chegar ao Colégio antes da saída do aluno (se for esse o 

caso) acompanhará o seu educando. Se tal não for possivel, o aluno é sempre acompanhado por um 

elemento do Colégio que aguarda achegada do encarregado de educação. 

Sempre que o aluno tenha de tomar medicamentos, as embalagens deverão ser identificadas e deverá 

ser entregue fotocopia da receita medica. 

Se o medicamento tiver que voltar para casa, diariamente, deverá escrever-se a VERMELHO, na 

embalagem. 

O aluno com suspeita de doença contagiosa não pode permanecer no Colegio e só pode regressar 

mediante apresentação de declaração médica. No caso do aluno ter febre ou que mostre qualquer sinal 

de doença, serão os encarregados de educação imediatamente contactados para tomarem as devidas 

providências. 

5.Seguro Escolar (Companhia de Seguros MAFRE) 

Todos os alunos estão abrangidos por um seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil que 

cobre os acidentes sofridos pelas crianças ou por elas causados no recinto do colégio, em todas as 

saídas escolares e ainda no percurso casa/colégio e vice versa. 
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Em caso de acidente o encarregado de educação terá de informar o colégio e receber a participação do 

seguro para entregar no hospital onde a criança foi assistida. 

O seguro escolar apenas cobre os valores constantes da apólice respetiva (afixada junto da Secretaria). 

Ao colégio compete diligenciar, em caso de acidente, a assistência médica (conforme declaração de 

autorização por parte do Encarregado de Educação e comunicar o facto ocorrido). 

Não poderá ser exigida à Direção do Colégio qualquer indemnização superior à definida pela 
apólice e que não esteja assumida pela Seguradora. 

Os alunos acidentados na sua atividade escolar estão cobertos até ao limite da apolice, incluindo 

tratamentos, no montante de dois mil euros (€2.300,00), estando igualmente cobertos no ambito da 

responsabilidade civil, no montante de dois mil e quinhentos euros (€2.500,00), pelo Seguro em vigor). 

O Seguro Escolar só cobre acidentes pessoais e nunca estragos causados fortuitamente ou por atos de 

irreflexão (como atos de violencia, empurrões, rasteiras), que embora raros no Colégio, poderão causar 

divergencias entre os Encarregados de Educação. 

6. Material Obrigatório Creche e Pré-escolar 

a) A criança deverá deixar na sala e devidamente identificado: 

• 1 Muda de roupa completa (creche e pré escolar) 

• Fraldas, toalhitas e creme adequado; (creche) 

• 1 Lata de leite de acordo com a indicação médica; (creche) 

• 2 Biberões para água e leite (creche) 

• Lençóis para dormir (creche e pré escolar até aos 3 anos) 

• Manta (inverno) 

• Qualquer outro objeto a que a criança se sinta afetivamente ligada 

• 1 Bibe (a partir dos 12 meses) 

 

b) É obrigatório o uso diário do bibe, com a identificação da criança, e cuja limpeza é da 

responsabilidade dos encarregados de educação. 

c) As peças de vestuário que irão permanecer na sala da criança devem vir dentro de uma mochila 

identificada.  

7. Cartão do aluno 

O cartão do aluno é obrigatório tendo de acompanhar diariamente o aluno. Serve para: 

*Garantir o acesso à escola pelos seus utilizadores por direito; 
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*Evitar que os alunos saiam do estabelecimento de ensino fora dos períodos autorizados pelo 

encarregado de educação. 

Entradas e saídas: Os utilizadores passam os cartões nos leitores magnéticos. À sua passagem, abre-se 

o portão (em horas de pouco tráfego) e aparece a fotografia no computador. Em horas de maior afluência, 

sempre que não esteja em período autorizado, acende-se um semáforo vermelho. 

 
 

CAPÍTULO IV 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

 

Artigo 15º 

1. Organograma 
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Coordenadores de 
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Ciências 
Sociais e 
Humanas

Departamento 
de Ciências 
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e Exactas

Departamento 
de Expressões

Coordenador da 
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Conselho de 
Educadores

Coordenador do 
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Coordenador do 
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Educadores
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Docentes
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Educadores Educadores Docentes Docentes
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Artigo 16º 

Órgãos de administração e gestão 
 

1. Direção 

Órgão de administração e gestão da Escola, nomeado pela Direção do Grémio de Instrução Liberal de 

Campo de Ourique. 

2.Composição 

A direção é assegurada pelo Diretor escolar, uma Diretora escolar adjunta que o representa em caso de 

ausência e por delegação de competências. 

3.Competências: 

3.1.Compete ao diretor escolar: 

• definir as orientações gerais para o colégio; 

• assegurar a contratação e gestão de todo o pessoal; 

• distribuir o serviço docente e não docente; 

• decidir sobre a admissão de alunos e sobre a sua exclusão; 

• gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os recursos educativos; 

• garantir a implementação de programas de formação para docentes e não docentes; 

• assegurar a avaliação anual das atividades do Colégio e o desempenho de todos os docentes e 

não docentes; 

• promover iniciativas que visem o estreitamento de relações entre o colégio e a comunidade; 

• prestar ao Ministério da Educação as informações que este, nos termos da lei, solicitar; 

• cumprir as demais obrigações impostas por lei. 

 

3.2.Compete à Diretora Adjunta: 

• colaborar diretamente com o diretor; 

• representar o diretor por delegação de competências; 

• propor medidas que visem melhorias no funcionamento do colégio 
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Artigo 17º 

Estruturas de orientação educativa 

1. Direção Pedagógica 

A direção pedagógica é assegurada pelo diretor e diretora adjunta, a quem compete a coordenação e 

orientação educativa da escola nos domínios pedagógico-didático, e de orientação e acompanhamento 

dos alunos. 

O órgão pedagógico é constituído por: 

• o diretor escolar que o preside; 

• a diretora adjunta; 

• o coordenador da creche; 

• o Coordenador do jardim de infância; 

• o Coordenador do 1º ciclo; 

• o Coordenador do 2º ciclo; 

• o Coordenador do 3º ciclo; 

 

1.2. Competências 

Ao órgão pedagógico compete: 

• representar o colégio junto do Ministério da Educação, nos assuntos de natureza pedagógica; 

• elaborar e fazer cumprir o Projeto Educativo, o Projeto Curricular de Escola e o Regulamento 

Interno; 

• apresentar propostas para a elaboração do Plano Anual de Atividades; 

• definir os critérios gerais nos domínios do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos 

alunos; 

• aprovar a escolha dos manuais escolares; 

• zelar pela qualidade do ensino e pela educação e disciplina dos alunos. 

 

1.3. Funcionamento 

O órgão pedagógico reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que seja 

convocado pelo Diretor. 

2.Conselhos de Educadores 

Órgão que reúne todas as educadoras da creche e pré escolar, presidido pelas respetivas educadoras 

coordenadoras. 
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2.1.Competências 

• elaborar o plano anual de atividades, apresentando-o ao órgão pedagógico; 

• programar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas; 

• contribuir para a reflexão e resolução de todos os prolemas que digam respeito a este nível de 

ensino; 

• definir estratégias concertadas de atuação e diálogo junto das famílias dos alunos; 

• dar sugestões de aquisições de equipamentos e materiais considerados necessários para a 

otimização da sua ação educativa. 

2.2.Funcionamento 

Reúne sempre que for convocado pela Coordenadora do setor. 

3. Serviço de Psicologia 

Estrutura de promoção do sucesso escolar dos alunos, proporciona orientação aos alunos que 

evidenciem dificuldades. Trabalha sob a orientação da direção, articulando a sua atuação com a 

coordenação dos vários ciclos de ensino. 

Tem a seu cargo a avaliação e intervenção no âmbito das dificuldades de aprendizagem e/ou 

comportamentais, articulando com os diferentes contextos educativos, com especial destaque para a 

família, o desenvolvimento e planeamento de estratégias a adotar.  

Orientação Escolar e Profissional, com o objetivo de avaliar os interesses e as aptidões dos alunos e 

simultaneamente estimular a procura e compreensão de informação relativa ao contexto escolar e 

profissional. 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE 

(no âmbito do Dec-lei 152/2013 de 4 de novembro) 

Artigo 18º 

Pessoal docente 

Para além do disposto no Contrato Coletivo de Trabalho e da legislação laboral em vigor, consideram-se 

os seguintes direitos e deveres específicos decorrentes do exercício da sua função: 

Direitos:  

1. Direito de participação no processo educativo; 

2. Direito à formação e informação para o exercício da função educativa; 

3. Direito ao apoio técnico, material e documental; 
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4. Direito à segurança na atividade profissional; 

5. Direito a ser informado e ter acesso a toda a legislação que diga respeito ao ensino e à sua atividade 

profissional 

6. Ser avaliado e contribuir para a avaliação do seu desempenho  

7. Conhecer o contrato coletivo de trabalho e regulamento interno da Instituição 

8. Encontrar, na sua atividade de educador um ambiente acolhedor, em que se sinta realizado, confiante 

e apoiado. 

Deveres: 

1.Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das suas 

capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade e incentivando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 

2. Empenhar-se ativamente na promoção do sucesso escolar, colocando o seu saber técnico, científico e 

pedagógico ao serviço dos alunos; 

3. Criar condições para o franco desenvolvimento da personalidade do aluno, com vista à formação de 

futuros cidadãos, capazes de uma atuação crítica, esclarecida e responsável, sempre dentro do respeito 

pela pessoa humana e pela natureza. 

4. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa a alunos e respetivas famílias 

5. Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos 

6. Cumprir, no plano profissional, as disposições legais e as resoluções tomadas pelos órgãos 

competentes 

7. Aos professores é vedada a prática de explicações remuneradas a alunos matriculados neste 

estabelecimento de ensino, conforme o previsto no C.C.T.  

Artigo 19º 

Pessoal não docente 

Para além do disposto no Contrato Coletivo de Trabalho e da legislação laboral em vigor, consideram-se 

os seguintes direitos e deveres do pessoal não docente. 
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Direitos: 

1. A informação e formação para o melhor desempenho das suas funções; 

2. Segurança na atividade profissional; 

3. Ser tratado com respeito e correção por todos os elementos da comunidade escolar; 

4. Ser informado das atividades promovidas pelo Colégio 

5. Conhecer o contrato coletivo de trabalho e regulamento interno da Instituição  

6. Participar em cursos de formação e aperfeiçoamento sugeridos pelo Colégio ou outras entidades 

Deveres: 

1.Contribuir efetivamente para a Educação Cívica e para a Cidadania dos alunos, favorecendo a criação e 

o desenvolvimento de relações de respeito mútuo entre todos os membros da comunidade. 

2. Assumir que em todos os espaços do Colégio se pode e deve exercer uma função educativa. 

3. Não permitir a entrada ou permanência no Colégio de elementos estranhos 

4.Manter sigilo sobre todas as matérias, que pelo seu teor, não se destinem ao conhecimento público 

5. Comunicar aos órgãos de gestão qualquer ocorrência que contrarie este Regulamento Interno 

Artigo 20º 

Encarregados de Educação 

Direitos: 

1.Esperar do colégio um ensino de qualidade; 

2.Ser informado sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando, inteirando-

se dos princípios orientadores do projeto educativo e do projeto curricular do colégio, visitas de estudo; 

3.Ser informado no final de cada período escolar e quando o solicitar, do aproveitamento, comportamento 

e assiduidade do seu educando; 

4. Cooperar com a comunidade escolar; 

5. Conhecer os direitos e deveres do seu educando; 

6. Colaborar com os professores/educadores no âmbito do ensino e aprendizagem do seu educando; 

7. Conhecer o Regulamento Interno 
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Deveres: 

1.Participar no processo educativo do seu educando, acompanhando as suas aprendizagens e 

colaborando ativamente com o colégio; 

2.Diligenciar para que o seu educando cumpra os deveres de correto comportamento escolar e de 

empenho no processo de ensino/aprendizagem; 

3.Manter-se informado da evolução escolar do seu educando, deslocando-se ao colégio regularmente e 

sempre que seja convocado; 

4.Colaborar com o colégio, disponibilizando todas as informações médicas solicitadas, nomeadamente 

relatórios de psicólogos ou outros que referenciem situações problemáticas; 

5.Controlar a pontualidade e a assiduidade do seu educando; 

6.Justificar por escrito todas as faltas dadas pelo seu educando; 

7.Informar o colégio de imediato sempre que o aluno falte e seja do seu conhecimento, e no caso de 

haver necessidade de o aluno sair mais cedo das instalações; 

8.Cumprir os prazos para os pagamentos das mensalidades; 

9.Dar a conhecer as normas de funcionamento do colégio ao seu educando e incentivá-lo para o 

cumprimento das mesmas. 

10.Informar a secretaria sobre todas as alterações na sitiação escolar do aluno, cancelamento de 

atividades, cancelamento ou marcação de refeições, mudança de horário, etc. 

11.Entregar no início de cada ano uma declaração médica que ateste a boa saúde do aluno, todavia no 

caso de doença com rigor a medicação a dar à criança pela escola, responsabilizando-se por escrito pela 

sua menistração. 

12.Valorizar, junto dos seus educandos, a autoridade e o trabalho dos professores 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 21º 

a) O presente Regulamento foi aprovado pela Direção Pedagógica e entra em vigor a partir de 1 setembro 
de 2017, ano letivo de 2017/2018; 

b) O presente regulamento será objeto de alteração ou revogação sempre que normas superiores o 
imponham ou interesses internos da Instituição o justifiquem e dele serão considerados nulas e de 
nenhum efeito quaisquer disposições que restrinjam ou violem disposições contidas em diplomas com 
força legal. 

c) Os casos omissos do presente regulamento serão decididos pela Direção. 

 
Elaborado pelo Direção Pedagógica  

2017/2018 
Nota: Este calendário poderá estar sujeito a alterações 
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